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P R I O R I Z A Ç Ã O    A U T O L I D E R O L Ó G I C A  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A priorização autoliderológica é o autoposicionamento da conscin, homem 

ou mulher, de privilegiar com autodiligência e discernimento o próprio momento evolutivo, assu-

mindo o autodirecionamento sadio a partir do burilamento das autescolhas, das autopesquisas  

e das autorreciclagens efetivas, corroborando para a dinamização dos resultados proexológicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este do 

idioma Latim, prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepu-

ja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, prova-

velmente através do idioma Francês, priorité. Surgiu no Século XVII. O primeiro elemento de 

composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo líder pro-

cede do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. Apareceu no Século XX. 

O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tra-

tado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Opção pela primazia autoliderológica. 2.  Deliberação autolidero-

lógica. 3.  Posicionamento autoliderológico priorizador. 

Neologia. As 3 expressões compostas priorização autoliderológica, priorização autoli-

derológica básica e priorização autoliderológica avançada são neologismos técnicos da Lide-

rologia. 

Antonimologia: 1.  Despriorização autoliderológica. 2.  Postergação autoliderológica.  

3.  Procrastinação da autogestão. 4.  Autodesvio liderológico. 

Estrangeirismologia: o Prioritarium; o in primo loco; o first things first. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência autoliderológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autopriori-

dade: consciência primeiro. Priorizar é autorganizar-se. 

Coloquiologia: o ato de tomar as rédeas da própria evolução. 

Citaciologia: – É sempre o tempo certo para fazer o que é certo (Martin Luther King Jr., 

1929–1968). Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências (Pablo 

Neruda, 1904–1973). 

Proverbiologia. Eis provérbio pertinente ao tema:  – Quando não compreendemos a dor, 

ela nos dilacera, quando entendemos os fins, ela nos aperfeiçoa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da priorização; o holopensene da Liderologia; o ho-

lopensene retrocognitivo; a profilaxia aos holopensenes anacrônicos; o autodesassédio pensênico 

diuturno; os lideropensenes; a lideropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os or-

topensenes; o exercício cotidiano da ortopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade;  

a pensenidade qualificada pela escrita verbetológica; o materpensene da interconectividade en-

quanto senha para a autoliderança; os interpensenes; a  interpensenidade paradiplomática. 

 

Fatologia: a priorização autoliderológica; o realinhamento de rota existencial em primei-

ro lugar; a observação detalhista dos fatos norteando as priorizações; a reciclagem conviviológica 

interfamiliar; a desconstrução dos afetos idealizados contribuindo para a assunção autolideroló-

gica; o desapego prioritário aos ressentimentos; o aprendizado do pensamento crítico; o estudo do 

autopadrão homeostático de referência; a retrospectiva e a reavaliação das prioridades; a prática 

diária de pensar no prioritário; o autocentramento saudável em busca da autorresponsabilização 
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liderológica; o alerta às possíveis posturas anacrônicas; a detecção de cenários ilusórios como fu-

ga em momentos críticos; a crença em precisar ser protegido dificultando a assunção da autoli-

derança; a postura submissa nas autescolhas em diversos aspectos da vida; a carência afetiva jus-

tificadora de desvios evolutivos; o autengano quanto à formação da dupla evolutiva (DE); as vi-

vências para superar a tendência ao autescondimento liderológico; o desenvolvimento da liber-

dade de autexpressão; a convivência com amizades raríssimas contribuindo para o autorresgate da 

lucidez; a diretriz da criticidade sadia como prioridade nas automanifestações; o pensamento prio-

rizador da autoliderança; a aprendizagem da liderança da própria vida; a maxidissidência 

ideológica libertária; o corte cirúrgico e tarístico das automimeses dispensáveis; o desenvolvi-

mento da autoliderança evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático auxiliando na prio-

rização autoliderológica; as energias ectópicas contribuindo para pequenos acidentes de percurso; 

o acoplamento energético com consciexes retrógradas despriorizando o essencial; a desatenção às 

intuições extrafísicas sadias; as intuições assediadoras e as sincronicidades promovendo falsa sen-

sação de conforto; a tenepes fragilizada; os trabalhos energéticos despriorizados; a lucidez multi-

dimensional possibilitando identificar consciex assediadora; o acesso aos amparadores intra e ex-

trafisicos auxiliando na reverificação das prioridades evolutivas; a recuperação da autolucidez di-

ante da multidimensionalidade ao assumir o desenvolvimento autoliderológico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoliderança–força presencial; o sinergismo autocos-

moética-autoliderança; o sinergismo autolucidez-amparabilidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da prioridade compulsória 

(PPC); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autoliderança evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais;  

o código de autoconvivialidade sadia; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da liderança pessoal; a teoria da liderança cosmoética; a teoria 

da singularidade consciencial; a teática da Descrenciologia. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da recéxis; a técnica da opção 

pelo prioritário; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da superação da apriorismose; 

a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; a técnica da escrita no Livro dos Credo-

res Grupocármicos; a técnica da reeducação pensênica conduzindo à autoliderança. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado docente nos cursos 

da Conscienciologia; a autoliderança desenvolvida no voluntariado liderológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tocosmoeticologia; o laboratório conscenciológico da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticolo-

gia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio 

Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito fantasioso da ingenuidade e imaturidade nas escolhas autolideroló-

gicas; o efeito nocivo de conseneres atuantes nas carências e dependências pessoais; o efeito am-

parológico da priorização da autorreciclagem; o efeito evolutivo da assunção da autoliderança 

no realinhamento proexológico. 

Neossinapsologia: as neossinapses afetivas; a aquisição de neossinapses da Priorolo-

gia; o desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE) qualificando neossinapses autoliderológi-

cas; as superações de retrossinapses anacrônicas. 

Ciclologia: o ciclo da autossabotagem; o ciclo da autorreeducação; o ciclo das recéxis. 
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Enumerologia: a autopriorização reciclogênica; a autopriorização afetiva; a autoprio-
rização cosmoética; a autopriorização parapsíquica; a autopriorização libertária; a autoprioriza-
ção evolutiva; a autopriorização proexológica. 

Binomiologia: o binômio inexperiência-teimosia contribuindo para a falta de autoposi-
cionamento; o binômio mágoa-ressentimento dificultando a autopriorização; o binômio autodomí-
nio energético–criticidade lúcida necessário à recin. 

Interaciologia: a interação patológica despriorização–falta de autesforços; a interação 
frontochacra-laringochacra-cardiochacra; a interação decisão–priorização da autorreciclagem. 

Crescendologia: o crescendo da autoliderança evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro elencando fatos e parafatos não pri-
oritários no contexto autevolutivo; o trinômio submissão-dominação-proteção norteando o auten-
gano; o trinômio autaceitação-autopesquisa-autorreverificação proporcionando abertismo às au-
tossuperações intransferíveis. 

Polinomiologia: o polinômio autoafeto-autopriorização-autolucidez-autoliderança. 

Antagonismologia: o antagonismo amor romântico / dupla evolutiva; o antagonismo 
misticismo / Descrenciologia; o antagonismo dispersão consciencial / autopriorização. 

Paradoxologia: o paradoxo de poder ganhar ao perder; o paradoxo de, quanto mais 
amparabilidade, mais a conscin lida com a assedialidade. 

Politicologia: a proexocracia; a recinocracia; a priorocracia; a meritocracia; a lucido-
cracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço; a lei do 
livre arbítrio. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a liderofilia; a prioriofilia; a ortopensenofilia. 

Fobiologia: a monofobia (medo de ficar sozinho); a tanatofobia; a liderofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Cinderela; a síndrome da dispersão consciencial; a sín-
drome da ectopia afetiva (SEA); a síndome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do 
justiceiro; a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a autassediomania; a fracassomania afetiva; a mania de querer sempre agra-
dar o outro; a mania de controle; a mania de queixume. 

Mitologia: o mito da solidão; o mito do amor eterno; o mito de tudo ser para sempre. 

Holotecologia: a lideroteca; a ortopensenoteca; a liberoteca; a prioroteca; a comunico-
teca; a recexoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Priorologia; a Recinologia; a Autodiscernimento-
logia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Proexologia; a Seriexologia; a Evolu-
ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a conscin autolíder; a conscin libertária; a conscin eletronótica; a conscin 

mística; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista. 

 
Masculinologia: o líder interassistencial; o retomador de tarefa; o homem de ação; o in-

termissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o agente retrocognitor; o conscien-
ciólogo; o proexista; o reeducador; o evoluciente; o tenepessista; o enciclopedista; o epicon lú-
cido; o amparador intrafisico. 

 
Femininologia: a líder interassistencial; a retomadora de tarefa; a mulher de ação; a in-

termissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a agente retrocognitora; a conscien-
cióloga; a proexista; a reeducadora; a evoluciente; a tenepessista; a enciclopedista; a epicon lú-
cida; a amparadora intrafísica. 

 
Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens ex-

perimentatus; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens pa-
radiplomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cosmo-
ethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reurbanisatus. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

4 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: priorização autoliderológica básica = o alinhamento da vida intrafísica 

em favor da autoproéxis; priorização autoliderológica avançada = o autajuste necessário para  

a contribuição lúcida ao completismo maxiproexológico. 

 

Culturologia: a cultura da Priorologia; a cultura do autodiscernimento; a cultura do 

autocuidado; a cultura da gratidão; a cultura da proatividade evolutiva; a cultura da interassis-

tencialidade; a Holoculturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a priorização autoliderológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abandonador:  Autopriorologia;  Neutro. 

02.  Assunção  da  autoliderança:  Liderologia;  Neutro. 

03.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autoafeto:  Holomaturologia;  Neutro. 

05.  Autoliderança  evolutiva:  Liderologia;  Homeostático. 

06.  Autoposicionamento  verbetográfico:  Priorologia;  Neutro. 

07.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

08.  Construção  do  autoafeto:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Cronêmica  pessoal:  Cronologia;  Neutro. 

10.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Singularidade  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  PRIORIZAÇÃO  AUTOLIDEROLÓGICA  POSSIBILITA  AL-
CANÇAR  A  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  PROFUN-
DA,  CAPAZ  DE  CONDUZIR  AO  PLANEJAMENTO  PROEXO-
LÓGICO  LÚCIDO  RUMO  AO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a autoliderança em favor do êxito na au-

topesquisa recinológica? Qual o nível da autoliderança na vida humana diuturna, possível de ex-

pandir ao contexto muldidimensional? 
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